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Abstrakt 

Forskning visar att alternativ medicin är en allt mer vanlig behandlingsform. Madeleine 

Leiningers omvårdnadsteori om kulturrelaterad omvårdnad har tillämpats till ämnet alternativ 

medicin. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattning om 

alternativ medicin. Studien var en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvalitativ ansats. Sex 

studenter från termin fem på Örebro universitet har intervjuats om deras uppfattning om 

alternativ medicin. Intervjuerna bearbetades med innehållsanalys och resulterade i 

kategorierna Syn på alternativ medicin med subkategorierna positiv respektive negativ syn, 

Erfarenhet av alternativ medicin, Användning av alternativ medicin som sjuksköterska samt 

Information och tillgänglighet med subkategorin kostnad av alternativ medicin. Resultatet 

visar att sjuksköterskestudenterna ser alternativ medicin på olika sätt men de flesta har en 

positiv inställning till alternativ medicin. Massage och akupunktur är de alternativa 

behandlingsformer som flest deltagare nämner. Samtliga studenter är positivt inställda till 

användning av alternativ medicin som sjuksköterskor om behandlingsformerna är 

evidensbaserade. Alla intervjudeltagare har på ett eller annat sätt erfarenhet av alternativ 

medicin. Ämnet uppfattas av både deltagare och författare som ett stort område. Studien har 

för avsikt att öka medvetenheten vad gäller bemötande av patienter som intresserar sig för 

behandlingsformer utanför skolmedicinen. 

 

Nyckelord: Alternativ medicin, Empirisk studie, Sjuksköterskestudenter, Uppfattning. 
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Bakgrund 

Framväxt av alternativ medicin 

I alla tider har människan använt sig av olika typer av behandlingsmetoder för att bota 

sjukdomar. Örter, växter och massage är alla gamla metoder för att behandla sjukdomar. 

Behandlingsmetoderna härstammade från de naturresurser som fanns tillgängliga. Kunskapen 

som fanns då byggde inte på forskning utan människan prövade sig fram och lärde sig av sina 

misstag (Herring & Roberts, 2002). Carlsson och Falkenberg (2007) menar att i många delar 

av världen har den traditionella, folkmedicinen levt kvar bredvid den västerländska 

skolmedicinen. I västvärlden däremot blev den traditionella medicinen utbytt mot 

skolmedicinen. De senaste årtiondenas intresse i västvärlden för alternativ medicin är alltså ett 

nyfunnet intresse. År 2000 gjordes en undersökning av Hälso- och sjukvårdsnämnden med 

anledning av Stockholmares inställning till och användning av komplementär medicin. 

Undersökningen jämförde resultat från 1980-talet och 2000-talet. På 1980-talet hade 22 % av 

de intervjuade någon gång besökt en alternativmedicinsk behandlare. År 2000 var siffran 49 

%, vilket tyder på en ökning. Femtiosju % av de intervjuade hade någon gång provat massage, 

vilket var den vanligaste behandlingsformen (Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2001). En studie 

av Corner et al., (2009) gjord i Storbritannien visade att 88 av 304 cancerpatienter använde 

komplementära och alternativ medicinska behandlingsformer efter att de fått sin 

cancerdiagnos. Dessa studier visar att alternativ medicin förekommer inom hälso- och 

sjukvården. 

 

Alternativ medicinens innebörd 

Carlsson och Falkenberg (2007) skiljer på begreppen skolmedicin, komplementär medicin, 

integrativ medicin och alternativ medicin. Skolmedicin avser medicin som normalt används 

inom den svenska sjukvården. Med komplementär medicin menas ett komplement till 

skolmedicinen, den liknar skolmedicinen vad gäller förklaring, diagnos och behandling. Det 

kan exempelvis vara akupressur, en form av akupunktur (Pöyhönen, 2000). Med begreppet 

Integrativ medicin menas att den komplementära medicinen och skolmedicinen används 

tillsammans som behandlingsform; exempelvis kan en patient ta både Alvedon och få 

massage för sin huvudvärk. Alternativ medicin däremot ses som egen behandlingsform, och 

den är ett alternativ till den vanliga skolmedicinen. Finner (2008) definierar alternativ medicin 

som ”ett begrepp som används för många olika tankesätt, metoder och produkter. Det som är 

gemensamt är att de inte är vetenskapligt accepterade”. Internationellt används ofta 

samlingsnamnet CAM, vilket står för Complementary and Alternative Medicin (Herring & 

Roberts, 2002).  Johanessen (1994) beskriver att gränsen för vad som räknas som alternativ 

medicin ibland kan vara väldigt otydlig, t.ex. kan massage ses som en alternativ behandling i 

vissa kulturer och i andra inte. Vad som räknas som alternativ medicin idag, kan vara en del 

av den etablerade sjukvården imorgon. Carlsson och Falkenberg (2007) skriver att ”det som 

var vetenskapligt korrekt för 20 år sedan  kan  i belysning av ny kunskap vara ifrågasatt  

idag” (s.102). I vår studie använder vi begreppet alternativ medicin, med innebörden de 

behandlingsmetoder som inte kan räknas som skolmedicin. 
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Alternativ medicin utifrån hälso- och sjukvårdens ramar 

Legitimerad vårdpersonal inom hälso- och sjukvården i exempelvis Tyskland, England och 

USA använder metoder som i Sverige skulle beskrivas som alternativa och komplementära 

behandlingsmetoder. Om sjukvårdspersonal i Sverige skulle använda metoder som inte ingår i 

deras utbildning eller vidareutbildning riskerar de att bli av med sin legitimation (Carlsson & 

Falkenberg, 2007). I andra kapitlets första paragraf i Lagen om yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område (1998:531) står att hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta efter 

vetenskap, beprövad erfarenhet och att vården ska genomföras i samråd med patienten. 

Socialstyrelsen är en tillsynsmyndighet som endast ansvarar över behörig hälso- och 

sjukvårdpersonal som har legitimation i sitt yrke. Terapeuter såsom akupunktör och massör 

omfattas inte av socialstyrelsens ansvar, eftersom de inte är legitimerad sjukvårdspersonal 

(Carlsson & Falkenberg, 2007). 

   

Teoretisk utgångspunkt 

Madeleine Leiningers kulturrelaterade omvårdnadsteori kan tillämpas inom alternativ medicin 

(Carlsson & Falkenberg, 2007). I litteraturen definierar Leininger kultur som ”de inlärda, 

gemensamma och överförda värderingar, övertygelser, normer och levnadssätt inom en viss 

grupp, som styr människornas mönster för tänkande, beslut och handlingar” (Reynolds & 

Leininger, s.78). Kultur behöver alltså inte bara innebära etnicitet och religion, utan kan 

innefatta områden som vård- och organisationskultur. Alternativ medicin skulle kunna ses 

som en kultur eftersom individer som använder alternativa behandlingsformer har en 

gemensam övertygelse om dess verkan. Leiningers teori om kulturrelaterad omsorg innebär 

bland annat att se hela människan. I teorin ingår begreppet kulturspecifik omvårdnad vilket 

innebär att omvårdnaden måste skräddarsys efter patientens livsstil, värderingar och 

övertygelser. Det medför att sjuksköterskan ska arbeta individanpassat och se varje patient 

från dennes kultur för att uppnå hälsa och välbefinnande. Om inte sjuksköterskan arbetar efter 

kulturspecifik omvårdnad kan det uppstå konflikter och problem som fördröjer tillfrisknande 

och förhindrar välbefinnandet. Exempelvis kan en konflikt uppstå i mötet mellan 

sjuksköterska och patient om sjuksköterskan  inte har förståelse för och respekterar patientens 

övertygelse om alternativ medicin.  Sjuksköterskan  behöver ett öppet sinne för oliktänkande 

patienter, en medvetenhet om att alla inte tänker likadant. Det behövs för att olika kulturer har 

olika sätt att se på omvårdnad och omvårdnadsbehov. Patienter kan ha vitt skilda 

uppfattningar om exempelvis behandlingar och organisation beroende på vilken kultur de 

kommer ifrån (Reynolds & Leininger, 1995). 
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Problemformulering 

I framtiden kan det vara möjligt att fler alternativa behandlingsformer accepteras. Det är 

därför viktigt att belysa sjuksköterskestudenters uppfattning om alternativ medicin, eftersom 

den grundläggande inställningen till olika behandlingsformer kan formas redan under 

utbildningen. Det kan vara viktigt att redan som sjuksköterskestudent ha reflekterat över 

alternativ medicin för framtida möte med patienter. Som blivande sjuksköterska kommer 

många möten med patienter från olika kulturer att ske. Författarna avser att öka 

medvetenheten vad gäller bemötande av patienter som har frågor och funderingar om 

behandlingsformer utanför skolmedicinen.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattning om alternativ 

medicin. 

 

Metod 

Studien har en deskriptiv tvärsnittsdesign med kvalitativ ansats med syfte att beskriva hur 

sjuksköterskestudenter på Örebro universitet uppfattade alternativ medicin. Tvärsnittstudier 

syftar till att beskriva nuläget av ett fenomen eller relationer mellan fenomen vid en viss 

tidpunkt. Kvalitativ ansats lämpar sig bäst för att få fram studiedeltagarnas subjektiva 

uppfattning och tankar inom ämnet (Polit & Beck, 2008). 

  

Urval  

Inklusionskriterierna för studien var sjuksköterskestudenter i termin fem vid Örebro 

universitet. Författarna har använt sig av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att författarna 

valt de intervjudeltagare som varit tillgängliga (Polit & Beck, 2008). Deltagarna valdes efter 

vilka som var anträffbara på universitetet. Fyra av deltagarna träffade vi på universitetet och 

de tillfrågades om deltagande i studien. De övriga tillfrågades i ett klassrum innan en 

föreläsning, två studenter hade möjlighet att delta. Samtliga deltagare i studien gick i termin 

fem på sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet och bestod av en man och fem 

kvinnor. Författarna uppskattade deltagarna såsom unga till medelålders.  

 

Datainsamling 

Individuella intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Vid intervjuer får deltagarna 

beskriva sin uppfattning med egna ord. Samtliga intervjuer genomfördes i enskilda lokaler på 

Örebro universitet, där vi kunde prata ostört, vilket är viktigt för intervjuns resultat (Polit & 

Beck, 2008). Båda författarna närvarade och turades om att ställa frågor under intervjuerna. 

För att lättare kunna fokusera på intervjudeltagaren och inte missa viktig fakta användes en 

ljudinspelare under intervjuerna. Eftersom författarna behövde gå igenom materialet flera 

gånger under innehållsanalysen underlättade ljudupptagningen arbetet (Bell, 2006). Alla 

deltagare fick svara på samma frågor och frågorna ställdes på liknande sätt, se bilaga 1.  

Deltagarna fick prata fritt kring de öppna frågorna. Efter intervjuerna transkriberades 

ljudupptagningen till text av författarna. Vid transkriberingen överfördes allt inklusive pauser 

och skratt eftersom det kan vara av betydelse för dataanalysen (Polit & Beck, 2008). 
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Dataanalys 

En innehållsanalys av det insamlade materialet genomfördes. Innehållsanalysen pendlade 

mellan manifest och latent. Manifest innehållsanalys innebär att författarna beskriver det 

synliga innehållet i data utan att försöka tolka. Vid latent innehållsanalys görs en försiktig 

tolkning av texten. Efter transkriberingen lästes materialet igenom ett flertal gånger, för att få 

en helhetskänsla. Bärande meningsenheter från varje intervju valdes ut. Meningsenheter är 

enheter vars innebörd svarar till studiens syfte. Därefter gjordes en kondensering av varje 

meningsenhet vilket betyder att meningen kortas ner, men att innehållet behålls. För varje 

kondensering formulerades en kod som sammanfattade dess innehåll. Koder med samma 

innebörd grupperades i subkategorier som sedan resulterade i kategorier. Under 

analysprocessen har koder formulerats, tagits bort, omprövats och flyttats beroende på var de 

passade bäst. Kategorierna har sedan sammanfattats och styrkts med citat från deltagarna 

(Graneheim & Lundman, 2004). Se exempel på innehållsanalys tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsenheter Kondensering Subkategorier Kategori 

Jag har varit med på 

akupunkturbehandling 

med en sjukgymnast på 

en vårdcentral. 

Närvarat vid en 

akupunkturbehandling. 

 

 Erfarenhet av 

alternativ medicin 

Det blir billigare för 

patienterna. 

Mindre kostnad för 

patienterna. 

Kostnad av 

alternativ 

medicin 

Information och 

tillgänglighet 

Min uppfattning är att det 

är dyrare 

Upplever det som dyrare Kostnad av 

alternativ 

medicin 

Information och 

tillgänglighet 

Det blir mindre 

miljöpåverkan och det 

tycker jag är väldigt 

viktigt. 

Mindre miljöpåverkan är 

viktigt  

Positiv syn Syn på alternativ 

medicin 

Jag tror självklart det kan 

hjälpa patienter. 

Kan hjälpa patienter Positiv syn Syn på alternativ 

medicin 

Folk kanske känner sig 

lurade 

Folk kan känna sig lurade Negativ syn Syn på alternativ 

medicin 

Jag skulle självklart 

kunna tänka mig använda 

olika former 

Skulle kunna tänka mig att 

använda olika former. 

 Användning av 

alternativ medicin 

som 

sjuksköterska 

Kan vara komplement till 

vanlig medicin 

Komplement till vanlig 

medicin 

 Syn på alternativ 

medicin 
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Etiska överväganden  

De sex deltagarna fick innan intervjun ett informationsbrev som beskrev studiens syfte och 

vikten av frivillighet till studien, se bilaga 2. Deltagarna tillfrågades innan de fick 

informationsbrevet och på så sätt visste de om syftet med studien och var medvetna om att de 

kunde avbryta deltagandet när som helst (Bell, 2006). Författarna var även noggranna med att 

tydligt redogöra för deltagarna att studien inte skulle ses som ett förhör av kunskap, utan att 

det var deras uppfattning om ämnet som var intressesant. Deltagarna fick även skriva på ett 

formulär för samtycke till att medverka i studien, se bilaga 3. 

 

Resultat 

Studiens innehållsanalys resulterade i fyra kategorier, se tabell 2. 

 

Tabell 2, Kategorier och Subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Syn på alternativ medicin Positiv syn 

Negativ syn 

Erfarenhet av alternativ medicin  

Användning av alternativ medicin 

som sjuksköterska 

 

Information och tillgänglighet av 

alternativ medicin 

Kostnad av alternativ medicin 

 

Syn på alternativ medicin 

Samtliga deltagare nämnde olika typer av alternativ medicinska behandlingsformer på frågan 

vad alternativ medicin innebar för dem. De flesta nämnde akupunktur och massage som 

exempel på behandlingsformer. Andra exempel som nämndes av deltagarna var hälsokost, 

naturläkemedel, behandlingar med värme/kyla, promenader, musik, samtalsövningar och 

Reiki dvs. en form av healing. 

 

”Det första jag tänker på är affärer man kan gå till med örter och naturläkemedel, 

akupunktur” 

 

”Massage, akupunktur och naturläkemedel tänker jag mig” 

 

Deltagare såg alternativ medicin som ett komplement till skolmedicinen där det uppgavs att 

det är upp till patienten att själv välja behandlingsform, andra menade att alternativ medicin är 

allt som inte är medicinskt. Alternativ medicin uppfattades som ett stort och brett ämne. 

Någon ansåg att det är mycket placebo inom alternativ medicinen. Deltagare ansåg att 

patienten ska vara vaksam och göra en bedömning innan behandling för att inte bli lurad.  

I analysen framkom att ny vetenskaplig fakta om alternativ medicin utvecklas ständigt, vilket 

kan leda till att nya behandlingsformer kan bli en del av sjukvården i framtiden. 

 

”Men jag tror ju att det är vad man tror också, det är mycket placebo” 
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”Även om det inte är vetenskapligt nu, så kanske det kan bli det” 

Positiv syn 

Alla deltagare hade positiv syn på alternativ medicin som ett komplement till skolmedicinen. 

Fördelar med alternativ medicin beskrevs som färre biverkningar, fritt från kemikalier, lätt att 

utföra, miljövänligt, självläkning och att kroppen får hjälpa sig själv. Behandlingsformen 

massage togs upp av flera deltagare. Deltagare var imponerad av beröringens effekt på 

människan. Massagens lugnande effekt uppgavs också som positiv. En av deltagarna trodde 

att en patient skulle vinna mer på massage som behandlingsform istället för värktabletter. Det 

framkom att skolmedicinen var konservativ och inte komplett och att det därför var bra med 

alternativ. 

 

Kroppens funktioner förbrukas inte på samma sätt med alternativ medicin som skolmedicin 

ansåg deltagare, alternativ medicin ansågs dessutom som mer naturligt. Det talades om vikten 

av att våga vidga vyerna som patient och se att det finns mer hjälp att få än läkemedel. Det 

framhölls att så länge det inte skadar patienten är det positivt med användning av alternativ 

medicin. Några deltagare trodde att alternativ medicin kan lindra flera symtom och hjälpa 

patienterna. 

 

”Min association är en ganska mild medicin, läkemedel, att kroppen får jobba lite själv 

istället” 

 

”Jag är inte så att jag tror att liksom den ordinära medicinen och läkarna har liksom det 

enda svaret på någonting” 

 

Negativ syn 

Oro för att det inte ska hjälpa och att det inte alltid fungerar ansåg deltagare om alternativ 

medicin. Andra deltagare tog upp risken för att bli lurad och hade känslan av att det handlade 

om att tjäna pengar. Rädsla för att alternativ medicin tillämpas på fel sätt och har lite evidens 

var andra nackdelar som uttrycktes. Det ansågs att vissa delar av alternativ medicinen kan 

vara inrutad och sektliknande. 

 

”Det finns nog mycket som kan vara att bara lura folk.” 

 

”Det är ju lite business anser jag” 

Erfarenhet av alternativ medicin 

Samtliga deltagare hade kommit i kontakt med alternativ medicin på något sätt. Deltagare 

hade massage som erfarenhet, antingen hade de utfört behandlingsformen eller behandlats 

själva. Några hade aldrig på egen hand använt alternativ medicin. En deltagare sa sig ha 

ignorerat ordination från vårdcentralen för att istället använda hälsokost. Vissa deltagare hade 
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erfarenhet från sjukvården där patienterna behandlar sig själva med alternativ medicinska 

behandlingar som t.ex. musikterapi.  

 

De flesta deltagare hade närstående som någon gång använt sig av alternativ medicinska 

behandlingsformer. Healing, håranalys, akupunktur, naturläkemedel var exempel på vad 

närstående hade använt. 

 

”Men däremot träffar jag på många patienter som använder sig av metoder själv och 

tillsammans med anhöriga” 

 

”Jag har varit med på akupunkturbehandling med en sjukgymnast på en vårdcentral” 

Användning av alternativ medicin som sjuksköterska 

Så länge behandlingsformerna var evidensbaserade och att de hjälper patienten, var samtliga 

deltagare positiva till att använda alternativa behandlingsformer som sjuksköterskor i 

framtiden. Deltagare var positiv till att använda alternativa behandlingsformer, men då som 

ett komplement till skolmedicinen. Någon kunde mycket väl rekommendera patienter 

massage, men aldrig hänvisa patienter till hälsokosten. En av deltagarna reflekterade om tid 

kommer att finnas över till dessa behandlingsformer. Tankar fanns kring hur mycket utrymme 

och frihet det kommer att finnas till att välja alternativa behandlingsformer på arbetsplatsen. 

En oro över hur synen kan förändras på sjuksköterskerollen om sjuksköterskan använder sig 

av alternativa behandlingar och tycker att kroppen ska göra så mycket som möjligt själv 

fanns. En av deltagarna beskrev att alternativa behandlingsmetoder borde utnyttjas mer. 

 

”Det är lite läskigt, vad kommer jag bli för sjuksköterska som tycker det är så häftigt med att 

skippa tabletter” 

 

”Alltså som massage och sådana grejer… det skulle jag absolut kunna använda” 

Information och tillgänglighet av alternativ medicin 

Deltagare ansåg alternativ medicin som mer lättillgängligt än skolmedicinen. Informationen 

kring massagens effekt borde spridas bättre till patienterna, det ansågs att användandet skulle 

öka om information om olika alternativ medicinska behandlingsformer gavs tidigare i 

sjukdomsförloppet. Deltagare som menade att det finns en risk för lurendrejeri inom alternativ 

medicinen tyckte att risken även finns inom skolmedicinen. Det fanns erfarenhet av att få 

frågor kring akupunktur av patienter. En deltagare uttryckte att patienter och anhöriga i 

desperation för att bli frisk ibland väljer en alternativ behandlingsform. Samma deltagare 

berättade om positivt resultat vid användning av alternativ behandling.  

 

”Det kanske är mer lättillgängligt” 

 

”Jo om möjligtvis akupunktur då, att dem undrar om det är bra eller inte” 
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Kostnad för alternativ medicin 

Deltagarna hade olika uppfattning om priset vad gäller alternativ medicin. Massage verkar 

vara en behandlingsform som flera tyckte var dyr, och där med inte kan utnyttjas av alla. 

Förutom massage uppfattades alternativ medicinska behandlingar som billiga för patienten. 

Avsaknaden av teknik sågs som en anledning till det låga priset. Deltagare tyckte att det borde 

vara billigare än vad det är, en annan ansåg att det är liten skillnad i pris jämfört med 

skolmedicin. Priset var ofta högt och om något var oproportionerligt dyrt ansågs det vara 

något konstigt med behandlingen.   

 

”Om någonting som är väldigt, väldigt dyrt, som den där konstiga behandlingen med håret… 

det säger någonting att det är något skumt med det.” 

 

”Priset är nog ganska högt många gånger” 

 

Syntes 

Resultatet visar att studenterna hade olika uppfattning om alternativ medicin. De vanligaste 

behandlingsformerna som nämndes var akupunktur och massage. Samtliga deltagare hade 

positiv syn på alternativ medicin som ett komplement till skolmedicinen. Fritt från kemikalier 

och färre biverkningar var exempel på fördelar med alternativ medicin. Lurendrejeri och lite 

evidens var några nackdelar deltagarna uttryckte med alternativ medicin. Samtliga deltagare 

hade kommit i kontakt med alternativ medicin på något sätt. Majoriteten av alla deltagare 

hade någon närstående som någon gång använt sig av alternativ medicinska 

behandlingsformer. Om behandlingsformerna var evidensbaserade och att de hjälper patienten 

var samtliga deltagare positiva till att använda alternativ medicinska behandlingsformer som 

sjuksköterskor i framtiden. Några deltagare hade fått frågor kring alternativ medicinska 

behandlingsformer av patienter. Uppfattningen angående priset på alternativ medicin var olika 

mellan deltagarna, deras uppfattning varierade från prisvärt till alldeles för dyrt. 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Deltagarna valdes ut från termin fem från samma klass där författarna tidigare har gått. 

Författarna tror inte att det har någon negativ påverkan på studiens resultat, snarare positiv 

påverkan då deltagarna kanske kände sig mer bekväma och vågade öppna upp sig mer för att 

de kände igen oss. Dock kan vi inte utesluta att någon/några studenter kan ha påverkats 

negativt. Detta var i alla fall inget som uttrycktes av deltagarna. Jackson, Daly och Davidson 

(2008) beskriver att det är en fördel att intervjudeltagaren känner sig trygg med intervjuaren 

för att det ska bli en lyckad intervju. Författarna anser att urvalet från termin fem kan vara en 

fördel eftersom deltagarna har erfarenhet av sjukvården. Dessutom har de haft möjlighet till 

en föreläsning om komplementära och alternativ medicinska behandlingsmetoder och några 

deltagare har även kommit i kontakt med alternativ medicin via sin verksamhetsförlagda 

utbildning. Hade författarna valt termin ett eller två finns risken att materialet hade blivit 

begränsat genom att deltagarna kan sakna erfarenhet av sjukvården. Från början hade 
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författarna avsikten att intervjua fyra deltagare. För att få tillräckligt med material utökades 

deltagarantalet med två. Den stora åldersskillnaden på intervjudeltagarna var ett omedvetet 

val. Åldersskillnaden ser författarna som en fördel, eftersom materialet kan bli bredare baserat 

på att intervjudeltagarna har olika erfarenheter. 

 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att få en djupare förståelse om deltagarens uppfattning, 

vilket vi avser svarar mot vårt syfte (Jackson et al., 2008). Studiens tillförlitlighet ökar vid rätt 

val av datainsamlingsmetod vilket då resulterar i ett rikt material. För att öka tillförlitligheten 

i innehållsanalysen var författarna noggranna med att välja meningsenheter som varken var 

för långa eller för korta, eftersom det då finns risk att förlora meningens innebörd. Citat från 

intervjudeltagarna har använts för att styrka resultatets kategorier, citaten från det 

transkriberade materialet ökar studiens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna har så långt det går försökt att utveckla subkategorier från samtliga koder, men 

vissa koder har direkt utvecklats till kategorier utan subkategorier. Arbetet med studien har 

skett självständigt med stöd av litteratur och författarna har fått handledning och andra 

studenters synpunkter under arbetsprocessen gång vilket ökar studiens kvalité, eftersom 

innehållet diskuteras och då ses ur olika perspektiv (Polit & Beck, 2008). En del av 

kategorierna har diskuterats fram med handelningsgruppen, vilket styrker trovärdigheten i 

kategorierna eftersom de har blivit kritiskt granskade av både studenter och handledare 

(Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdigheten för författarnas resultat ökar också genom att 

andra studier visar liknande resultat (Ryen, 2004). 

 

För att få en djupare förståelse av intervjudeltagarnas uppfattning krävs öppna frågor som 

deltagarna får besvara muntligt. Från ett deltagarperspektiv kan det vara lättare att svara 

muntligt än skriftligt. En fördel med att använda intervjuer istället för enkäter är att i 

intervjuer kan författarna observera deltagarnas kroppsspråk och förklara frågor som 

eventuellt inte förstås (Polit & Beck, 2008). Jackson et al. (2008) menar att den som intervjuar 

ska vara tydlig i sättet att ställa frågor för att få ett så rikt material som möjligt. Författarna 

märkte att frågan om vilka fördelar och nackdelar deltagarna såg med alternativ medicin 

ibland var otydlig. Vissa deltagare beskrev t.ex. endast fördelar. Författarna borde delat upp 

frågan i två frågor. Författarna är medvetna om att sista frågan vad tänker du om 

tillgängligheten och pris angående alternativ medicin kan ses som ledande. Hade en 

pilotintervju gjorts, kunde författarna ha formulerat tydligare frågor till deltagarna och 

ledande frågor upptäckts och skrivits om (Polit & Beck, 2008). 

 

Det finns få svenska studier publicerade om alternativ medicin, varav de flesta är av 

kvantitativ design. Alternativ medicin är ett stort område med många begrepp vilket kan 

medföra svårigheter att hitta relevanta artiklar i databaser. En anledning till att få svenska 

studier om alternativ medicin är gjorda kan vara att det är svårt att få ekonomiskt stöd (Eklöf 

& Kullberg, 2003).  En annan anledning kan vara att det är svårt att få etiskt tillstånd.  
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Resultatdiskussion 

Studien resulterade i fyra kategorier. Akupunktur och massage är de behandlingsformer som 

flest deltagare associerar med alternativ medicin. Nästan alla deltagare hade en positiv 

inställning till alternativ medicin och kunde tänka sig att använda alternativa 

behandlingsformer som sjuksköterskor, så länge de är evidensbaserade.  

 

I kategorin Syn på alternativ medicin är det överraskande att nästan alla deltagare i studien är 

positivt inställda till alternativ medicin. Antagande innan intervjuerna var att studenterna 

skulle vara mer negativt inställda till alternativ medicin, eftersom sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder ska vara vetenskapligt beprövade. Ett antagande hos författarna var att 

personer som är intresserade av alternativa behandlingsmetoder eventuellt söker sig till andra 

utbildningar. Tidigare studier i andra länder har även dem visat att många 

sjuksköterskestudenter har en positiv inställning till alternativ medicin (Yildirim et al., 2010, 

Chu & Wallis, 2007, Uzuna & Tan, 2004). En kanadensisk studie visar att majoriteten av de 

tillfrågade sjuksköterskestudenterna var positivt inställda till komplementär och alternativ 

medicin (Baugniet, Boon & Østbye, 2000). Den positiva inställningen till alternativ medicin 

kan bero på tidigare goda erfarenheter inom området. Deltagarna uppfattas som positiva till 

alternativ medicin men kan tyckas sakna kunskap inom området, något som rapporterats från 

två tidigare studier (Uzuna & Tan 2004, Yildirim et al., 2010). Resultatet hade kanske sett 

annorlunda ut om deltagarna fått redogöra för sin uppfattning om specifika alternativa 

behandlingsformer istället för hela begreppet alternativ medicin. Massage är den 

behandlingsform som flest deltagare tar upp som exempel på alternativ behandling. Liknande 

resultat rapporteras i en tidigare studie där det beskrivs som den alternativa behandlingsmetod 

som flest sjuksköterskestudenter tror kan vara till en fördel för patienten (Chu & Wallis, 

2007). Anledningen till att massage är den behandlingsform som flest studenter nämner kan 

bero på att massage funnits länge, är utbredd och att flera deltagare har egen positiv 

erfarenhet.  

 

I kategorin Syn på alternativ medicin framkommer det att akupunktur är en behandlingsform 

som många deltagare nämnde. Akupunktur härstammar från den kinesiska traditionella 

medicinen och är idag godkänd av Socialstyrelsen som behandling samt är en del av den 

etablerade svenska sjukvården (Carlsson & Falkenberg, 2007). Precis som massage är 

akupunktur relativt lättillgängligt och accepterad behandlingsform, vilket kan vara 

anledningen till att många studenter nämner akupunktur.  Sjukgymnasten Margareta Sandberg 

har dragit slutsatsen efter två olika studier om akupunktur vid klimakteriebesvär att patientens 

förväntan, personalens vänliga bemötande, beröring och lugn och ro lindrade 

klimakteriebesvär och inte akupunkturen. Hon menar att det inte är akupunkturen i sig, utan 

det är vårdsituationen som får patienten att må bättre (Sandberg, 2005).  En annan svensk 

studie visar på liknande resultat vad gäller behandling med akupunktur vid illamående hos 

cancerpatienter. Studien visar att patienter som fått akupunktur eller simulerad 

akupunkturbehandling upplevde mindre illamående än patienter som fick ordinarie 

behandling. Överraskande var att det inte skiljde i upplevelse av illamående mellan de 

patienter som blivit akupunkturbehandlade och de som blivit simulerat 



 13 

akutpunkturbehandlade. Precis som författaren av den tidigare artikeln tros de goda effekterna 

bero på patientens förväntan och den utökade omvårdnaden i behandlingssituationen 

(Enblom, 2008). I informationsbrevet som delades ut till deltagarna inför intervjun gavs 

exempel på akupunktur och massage som alternativ medicinska behandlingsformer, det kan 

vara en anledning till att så många nämnde just dem i intervjun. Deltagarna uttryckte 

alternativ medicin som ett svårdefinierat och brett begrepp, deltagarna gav exempel på allt 

från promenader till Reiki som behandlingsmetoder inom alternativ medicin. Det finns många 

olika behandlingsformer vilket tyder på att det är ett väldigt brett ämne. Gränsen för vad som 

är tillåtet inom sjukvården kan ibland vara otydlig (Eklöf & Kullberg, 2003). 

 

I kategorin Användning av alternativ medicin som sjuksköterska syns det att samtliga 

deltagare är positiva till att använda alternativ medicinska behandlingar i sitt framtida yrke 

som sjuksköterskor, så länge de är evidensbaserade. Enligt ICN´s etiska kod ska 

sjuksköterskan aktivt utveckla omvårdnad som är evidensbaserad och har ett personligt ansvar 

att förnya sin kunskap för att behålla sin yrkeskompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 

2008). Det kan innebära att det som idag är alternativ medicin kan i morgon vara en del av 

sjukvården då studenterna i studien är verksamma sjuksköterskor, därför måste 

sjuksköterskan ständigt uppdatera sin kunskap och utveckla nya omvårdnadsmetoder. Vissa 

deltagare var fundersamma över om tid för alternativ medicin kommer finnas och hur mycket 

utrymme som kommer att ges till alternativ medicin. Det är vedertaget att arbetet som 

sjuksköterska kan vara stressigt det kan till och med vara en anledning till att sjuksköterskor 

byter jobb (Gardulf et al., 2005). Det stressiga arbetsklimatet gör att sjuksköterskan är 

tvungen att prioritera, vilket troligtvis kommer innebära att alternativ medicinska 

behandlingar kommer i skymundan och inte prioriteras. Flertalet av studiens deltagare 

påpekade att alternativa behandlingsformer som inte är vetenskapligt beprövade inte hör 

hemma inom sjukvården, det liknar en tidigare gjord studies resultat (Yildirim et al., 2010).   

 

Inom kategorin Information och tillgänglighet av alternativ medicin förklarar en av deltagarna 

i studien att alternativ medicinska behandlingsmetoder kan ses som en sista utväg för att bli 

friskare. Exempelvis kan en patient använda sig av alternativ medicin då skolmedicinen inte 

gett tillräckliga resultat, patienten gör i desperation vad som helst för att bli bättre. Eklöf och 

Kullberg (2003) menar att alternativ medicin tidigare sågs som en sista utväg, nuförtiden 

används det däremot som ett förstahandsval eller komplement till skolmedicinen.  

 

I subkategorin Kostnad av alternativ medicin visade det sig att många av deltagarna ansåg att 

det är dyrt med alternativ medicinska behandlingsformer. Avsaknaden av teknisk utrustning 

ansågs vara en anledning till att alternativ medicin borde vara billigare än vad det är. Herman, 

Craig och Caspi (2005) nämner också att avsaknaden av teknik borde göra priset på alternativ 

medicin lägre. Eklöf och Kullberg (2003) förklarar att det inte finns tillräckligt grundliga 

studier som belyser skillnaden mellan alternativ medicin och skolmedicin vad gäller kostnad 

och resultat. 
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Madeleine Leininger menar att omvårdnaden ska anpassas efter patientens livsstil, värderingar 

och övertygelser. Omvårdnaden ska vara skräddarsydd efter patienten (Reynolds & Leininger, 

1995). Författarna tror att det kan vara svårt att alltid anpassa omvårdnaden efter patienten i 

en sjukvårdsmiljö med högt tempo, många arbetsuppgifter, låg bemanning och hög 

omsättning på patienter. Författarna tror att det kan råda en annan arbetssituation på 

exempelvis palliativa vårdavdelningar och att det där finns andra förutsättningar till att 

anpassa omvårdnaden ännu mer efter patienten. Socialstyrelsen (2004) har som utgångspunkt 

att den palliativa vården ska utgå från den enskilda patientens behov och önskemål där 

individen står i centrum. Målet är att varje palliativ patient ska få sina behov och sin vilja 

tillgodosedd så långt som det är möjligt. Exempelvis ska sjuksköterskan respektera patientens 

övertygelse och dennes val av alternativ medicinsk behandling. Önskar patienten en alternativ 

medicinsk behandling ska sjuksköterskan tillgodose önskemålet i så stor utsträckning som 

möjligt. Med att tillgodose menar författarna inte att sjuksköterskan ska utföra behandlingen 

utan vägleda och informera patienten så långt det är möjligt. Några av studiens deltagare anser 

att patienten själv bör få välja behandlingsform, vilket överensstämmer med Leiningers 

omvårdnadsteori och socialstyrelsens mål för palliativ vård då patientens vilja ska respekteras. 

En av deltagarna anser att patientens vårdbehov är individuellt, det skiljer sig mellan 

patienterna vad för typ av behandling de behöver. Det stämmer också överens med Leiningers 

teori om individanpassad vård och socialstyrelsens mål om att patienten ska stå i centrum 

(Reynolds & Leininger, 1995, Socialstyrelsen, 2004). 

  

Kliniska implikationer 

Den kliniska nyttan med studien är att läsaren ska få en inblick av hur några 

sjuksköterskestudenter på Örebro universitet uppfattar alternativ medicin. Eftersom alternativ 

medicin blir allt vanligare och nya alternativa behandlingsformer utvecklas kan det vara 

viktigt att sjuksköterskan kontinuerligt uppdaterar sin kunskap. Kunskapen behövs för att på 

bästa sätt kunna bemöta patienter som är intresserade av alternativ medicin. Det kan göras 

med exempelvis temadagar, seminarier och undervisning i ämnet. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Författarna anser att fler svenska studier som beskriver befolkningens uppfattning om 

alternativ medicin behövs. De kommande studierna borde innefatta deltagare från spridda 

delar av Sverige, och inte bara från storstadsregionerna.  
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